סיכום של ערב מרתק בבית האקדמיה
בי"ד בתמוז תשע"ח 27 ,ביוני  ,2018השתתפו מומחים ואנשי לשון
ואקדמיה בנוכחות קהל רב בערב עיון מרתק על המפגש וההשפעה
ההדדית בין שתי השפות המדוברות בישראל .בין המושבים התקיים מופע
מוזיקלי קצר של הזמרת מרים טוקאן.
לצפייה בהרצאות שניתנו בערב העיון
אתנחתה מוזיקלית עם הזמרת מרים טוקאן

כל או כול?
כשהמילה 'כול' עומדת לעצמה – היא נכתבת בווי"ו .לדוגמה :דיברנו
על הכול ,הכול לטובה .כשהמילה 'כל' נסמכת למה שבא אחריה – תיכתב
בלי וי"ו .לדוגמה :כל אחד ,כל הכבוד.
תשובה חדשה באתר
חדש באתר! התשובות מחולקות ל־ 14מדורים לפי סוגי השאלות
הנפוצות

סיור קיץ בחדר בן־יהודה
אנחנו מזמינים ילדים ובני נוער לבקר במהלך הקיץ בחדר בן־יהודה אשר
בבית האקדמיה בירושלים .בחדר ייפגשו המבקרים עם רהיטים מביתו של
בן־יהודה ,ספרים מספרייתו ,פריטי אומנות ,המכתבה שעליה כתב
בן־יהודה את מילונו ופתקים למילון בכתב ידו .עוד ישמעו המשתתפים על
האירועים שהובילו לתחיית העברית ועל מפעל חידוש המילים בעבר והיום.
למועדי הביקורים ולרכישת כרטיסים במחיר סמלי

שנה לפרסום כללי הכתיב המלא החדשים
בסקירתה של רונית גדיש ,המזכירה המדעית של האקדמיה ,על כללי
הכתיב היא מביאה את דבריו המחויכים של פרופ' ד"צ בנעט משנת 1944
על הקושי להתרגל לכתיב של מילים כמו ִלבִּי ביו"ד" :אודה ולא אבוש כי
ליבי יכני בפעם הראשונה והשניה בכתבי את המלה ביו"ד אחרי הלמד,
אבל אין זה אלא עניין של הרגל ,ולאחר זמן מה יפעל ליבי כשורה בהישנות
המקרה"
לקריאת המאמר המלא מתוך גיליון אקדם
יצא גיליון חדש של ידיעון האקדמיה ללשון העברית – אקדם

עוף וציפור
המילים עוף וציפור קרובות מאוד במשמען ,ובהקשרים רבים הן נרדפות
לגמרי .הבחנה מסוימת בין המילים נוצרה בשימוש הכללי :המילה ציפור
רווחת לבעלי כנף קטנים ביחס ובעלי כושר תעופה ,ואילו המילה עוף רווחת
יותר לבעלי כנף גדולים ובעיקר לכאלה הממעטים לעוף ,כמו יען או
תרנגולת.
תשובה חדשה באתר

תום – מן העברית אל הלועזית ובחזרה
השם תום )תומס( מקורו בלשונות שמיות – עברית וארמית; משם הוא
נשאל ללשונות אירופה ,ובדור האחרון "חזר" לעברית ,אך נתפס בעיני
הדוברים כשייך לשורש תמ"ם ולא לשורש תא"ם כבמקור.
להרחבה
עוד שמות ומשמעויות

משרד הסעד נוקט אמצעים
כבר בחודשיה הראשונים של מדינת ישראל הצעירה התווכחו במשרד
הסעד בשאלה אם עליהם לנקוט באמצעים או לנקוט את האמצעים; במענה
לפניית המשרד מנצל המזכיר המדעי של ועד הלשון את ההזדמנות כדי
להעיר שיש לשנות את שמו של משרד הסעד ל"משרד הגמולות".
להרחבה

